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 بلخ

    ۱/۵/۰۲۰۱ اربکی مرکز بلخ ولی محمد عصر الدین 531

۱/۵/۰۲۰۱ اربکی مرکز بلخ محمد علی عبدالصمد 532     

۱/۵/۰۲۰۱ اربکی مرکز بلخ عبدالقیوم اسلم 533     

۱/۵/۰۲۰۱ اربکی مرکز بلخ وزیر خان هللا داد 534     

۱/۵/۰۲۰۱ پولیس مرکز بلخ شاه محمد عبدالرشید 535     

۱/۵/۰۲۰۱ پولیس مرکز بلخ عبدالصمد مسافر 536     

۱/۵/۰۲۰۱ پولیس مرکز بلخ زار خان نثار احمد 537     

۱/۵/۰۲۰۱ پولیس زدران چهاربولک محمد کریم محمداجان 538     

۱/۵/۰۲۰۱ پولیس زدران چهاربولک کاکو ښایسته 539     

۱/۵/۰۲۰۱ پولیس بابه عوض شولگره غالم علی سلیم 541     

۱/۵/۰۲۰۱ پولیس بابه عوض شولگره جمعه قاسم 541     

۱/۵/۰۲۰۱ اربکی بابه عوض شولگره سیداګل شاه محمد 542     

۱/۵/۰۲۰۱ اربکی بابه عوض شولگره غالم رسول داود 543     

۱/۵/۰۲۰۱ اربکی بابه عوض شولگره زمان زمری 544     

۱/۵/۰۲۰۱ اربکی بابه عوض شولگره هاشم حبیب هللا 545     

۱۵/۵/۰۲۰۱ اربکی بابه عوض شولگره محبوب پیروز 546     

۱۵/۵/۰۲۰۱ اربکی بابه عوض شولگره نور محمد فهیم 547     

۱۵/۵/۰۲۰۱ اربکی بابه عوض شولگره عبدالصمد نصرت 548     

۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس بابه عوض شولگره عبدالصمد عبدالروف 549     

۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس بابه عوض شولگره تاش فوالد امان هللا 551     

۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس بابه عوض شولگره محمد الدین عبدالستار 551     

۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس بابه عوض شولگره عبدالعزیز عبدالقدوس 552     

۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس بابه عوض شولگره ایلمان بیګ محمد 553     

۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس بابه عوض شولگره بسم هللا سمیع هللا 554     

۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس بابه عوض شولگره شهزاده غالم رسول 555     

۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس بابه عوض شولگره موسی ابراهیم 556     

۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس بابه عوض شولگره نادر احمد شاه 557     

۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس بابه عوض شولگره محمد اکبر نصر هللا 558     

۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس بابه عوض شولگره عبدالخالق عبدالرازق 559     

۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس بابه عوض شولگره پیر نظر نظر محمد 561     

۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس تندورک چهارکنت عبدالمنان فراح الدین 561     

۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس تندورک چهارکنت عیدی قل عارف 562     

۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس تندورک چهارکنت بوری بای عبدالمنان 563     

۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس تندورک چهارکنت نصرو طاهر 564     

۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس چهلګزی دهدادی ماما نظر فقیر محمد 565     
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۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس چهلګزی دهدادی محمد خان عبدالرحیم 566     

۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس چهلګزی دهدادی ظاهر کفایت  هللا 567     

۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس چهلګزی دهدادی ذاکر خان محمد 568     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس چهلګزی دهدادی نور محمد ذاکر 569     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس چهلګزی دهدادی علی صفت هللا 571     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس چهلګزی دهدادی محمد عظیم حسین 571     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس چهلګزی دهدادی عصام الدین محی الدین 572     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اربکی چهلګزی دهدادی عبدالستار نواب 573     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو چهلګزی دهدادی عبدالرحیم نادر 574     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس چهلګزی دهدادی عبدالواحد عما الدین 575     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس چهلګزی دهدادی خدایداد شمس هللا 576     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اربکی چوباش چاهی جمعه احمد 577     

مراد حق 578 ۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو چوباش چاهی پادشاه      

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس چوباش چاهی روز محمد فیض هللا 579     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس چوباش چاهی غیاث الدین نجیب هللا 581     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اربکی چوباش چاهی سعید بای عبدالحکیم 581     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو تلی ګک دولت اباد محمدامین محمد کریم 582     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس تلی ګک دولت اباد چاری یرګش 583     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس تلی ګک دولت اباد قربان عین الدین 584     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اربکی تلی ګک دولت اباد شاه محمد حسین 585     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو تلی ګک دولت اباد مالطاهر محمد عمر 586     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس مرکز چمتال سید فاروق سید داود 587     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس مرکز چمتال سید جمعه سید قاسم 588     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اربکی مرکز چمتال غالم علی سلیمان 589     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو مرکز چمتال سید حسن سید احمد 591     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس مرکز چمتال شیر محمد شیرګل 591     

 تخار

    ۱/۵/۰۲۰۱ اربکی شیخ سلمان رستاق حاجی عابد فضل یشان 592

    ۱/۵/۰۲۰۱ اردو یشان آباد ینگی قلعه عبدالخالق شیرآغا 593

    ۱/۵/۰۲۰۱ اربکی شیخ سلمان رستاق فضل یشان مصلح الدین 594

۱/۵/۰۲۰۱ اربکی شیخ سلمان رستاق فضل یشان ضیاوالدین 595     

۱/۵/۰۲۰۱ اربکی زاودره رستاق بازاربای محمدجاوید 596     

سلمانشیخ  رستاق اصل الدین صفی هللا 597 ۱/۵/۰۲۰۱ اربکی      

 عبدالشکور 598
حاجی 

 عبدالقیوم
۱/۵/۰۲۰۱ اربکی شیخ سلمان رستاق     

 عبدالحمید 599
حاجی 

 عبدالعزیز
۱/۵/۰۲۰۱ اربکی زاودره رستاق     

۱/۵/۰۲۰۱ اربکی شیخ سلمان رستاق غالم رسول محمدآصف 611     

۱/۵/۰۲۰۱ اربکی مرغک رستاق محمدامین رحیم هللا 611     

۱/۵/۰۲۰۱ اربکی مرغک رستاق محمدعمر هللاامان  612     

۱/۵/۰۲۰۱ اربکی دشت عرب رستاق حاجی توختر نظام الدین 613     

    ۱/۵/۰۲۰۱ اربکی قرلق رستاق حاجی میرزا مالخلیل 614

    ۱/۵/۰۲۰۱ اردو سیاه جر چاه آب محمد سعید عبدالقهار 615

    ۱۰/۵/۰۲۰۱ اربکی نهرستان رستاق ملنگ آغاجان 616

    ۱۰/۵/۰۲۰۱ پولیس گله وان رستاق محمد قل درمحمد 617

 جمعه خان نورآغا 618
خواجه 

 بهاوالدین
    ۱۰/۵/۰۲۰۱ اربکی جنگه تغن

 گدا محمد عین الدین 619
خواجه 

 بهاوالدین
    ۱۰/۵/۰۲۰۱ اردو مرکز

 عبدالقیوم 611
حاجی نیک 

 محمد

خواجه 

 بهاوالدین
    ۱۰/۵/۰۲۰۱ اربکی الله گزر
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 هللافیض  فضل الدین 611
خواجه 

 بهاوالدین
    ۱۰/۵/۰۲۰۱ اداری مرکز

 ولی محمد عبدالبصیر 612
خواجه 

 بهاوالدین
    ۱۰/۵/۰۲۰۱ اربکی آرق قشالق

 عبدالحمید عبدالمجید 613
خواجه 

 بهاوالدین
    ۱۰/۵/۰۲۰۱ اردو مرکز

 حاجی چوپان فضل الدین 614
خواجه 

 بهاوالدین
    ۱۰/۵/۰۲۰۱ اربکی مرکز

 جمعه خان محمد اکبر 615
خواجه 

 بهاوالدین
    ۱۰/۵/۰۲۰۱ اردو کتکجر

 شریف هللا 616
حاجی فیض 

 هللا

خواجه 

 بهاوالدین
    ۱۰/۵/۰۲۰۱ اردو مرکز

 محمد امین صالح الدین 617
خواجه 

 بهاوالدین
    ۱۰/۵/۰۲۰۱ اربکی سوجانی

    ۱۰/۵/۰۲۰۱ اربکی پته ینگی قلعه عبدالبشیر عبدالمتین 618

    ۱۰/۵/۰۲۰۱ اربکی کفتر علی ینگی قلعه درویش علی عبدهللا 619

    ۱۰/۵/۰۲۰۱ اربکی هزاره قشالق ینگی قلعه عبدهللا اسدهللا 621

 موسی 621
حاجی محمد 

 قل
    ۱۰/۵/۰۲۰۱ اربکی آره قشالق ینگی قلعه

622 
داکترنقیب 

 هللا
    ۱۰/۵/۰۲۰۱ اردو داکتر رحیم آباد ینگی قلعه محمد هللا

    ۱۰/۵/۰۲۰۱ ضابط افغانیه ینگی قلعه محمد امین عبدالخالق 623

    ۱۰/۵/۰۲۰۱ اربکی زرد کمر ینگی قلعه امان هللا محب هللا 624

    ۱۰/۵/۰۲۰۱ پولیس صافیای مرکز ینگی قلعه مال حسیب هللا محمد هللا 625

    ۱۰/۵/۰۲۰۱ دگرمن افغانیه ینگی قلعه عزیز احمد فیض محمد 626

    ۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس پایشافی ینگی قلعه بسم هللا روح هللا 627

    ۱۵/۵/۰۲۰۱ اردو خواجه حافظ ینگی قلعه ایرته بای شاه ولی 628

 عال محمد 629
حاجی غالم 

 سخی
    ۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس مرکز درقد

    ۱۵/۵/۰۲۰۱ اردو اچه گزر درقد شاهزاده صدیق هللا 631

    ۱۵/۵/۰۲۰۱ اربکی القناق درقد یگم بیردی تاش محمد 631

    ۱۵/۵/۰۲۰۱ اردو رستاقیها درقد سید عبدالغنی سیداسدهللا 632

    ۱۵/۵/۰۲۰۱ اربکی غازی آباد درقد قربان قیام الدین 633

    ۱۵/۵/۰۲۰۱ اربکی غازی آباد درقد محمد رسول خدای رحم 634

 شائسته میر 635
حاجی ولی 

 جان
    ۱۵/۵/۰۲۰۱ اردو اچه گزر درقد

    ۱۵/۵/۰۲۰۱ اردو نورخیل درقد عبدالروف حبیب هللا 636

 غری محمد 637
حاجی علی 

 احمد
    ۱۵/۵/۰۲۰۱ اردو غازی آباد درقد

    ۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس بشیرآباد اشکمش محمد عبدالبشیر 638

    ۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس علی قطن اشکمش عبداالحد عبدالحفیظ 639

    ۱۵/۵/۰۲۰۱ اردو قره تپه اشکمش بای نظر عبدالقادر 641

    ۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس آلوچک اشکمش جمعه خان عبدالمتین 641

    ۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس کوهستانی اشکمش سیدانور سید میر 642

    ۱۵/۵/۰۲۰۱ اردو شهرکهنه اشکمش عبدالکریم عبدالمنان 643

    ۱۵/۵/۰۲۰۱ اردو قینربازار اشکمش محمد الدین خال محمد 644

    ۱۵/۵/۰۲۰۱ اردو = اشکمش محمدابراهیم دوست محمد 645

    ۱۵/۵/۰۲۰۱ اربکی کته قروق اشکمش غالم نبی عصمت هللا 646

    ۱۵/۵/۰۲۰۱ اربکی سربازار اشکمش معلم فتاح عبدالحق 647

    ۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس پنجری اشکمش غالم سخی برهان الدین 648

    ۱۵/۵/۰۲۰۱ اردو قینربازار اشکمش عبدالنبی سفرمحمد 649

    ۱۵/۵/۰۲۰۱ آمرجلبمحمدعلی  خواجه غار محمدابراهیم عبدالجلیل 651
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 کوکباشی

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو سریغ مامائی خواجه غار عبدالعلی عمرعلی 651

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو مینگچقور خواجه غار امام قل سراج الدین 652

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس وراض بچه خواجه غار محمدی محمد ذاکر 653

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس الله میدان خواجه غار تردی بای محمدابراهیم 654

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو قروق خواجه غار سفرمحمد عبدالخلیل 655

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو خوشکلدی خواجه غار عبدالقیوم شاه باز 656

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس جوکدو خواجه غار خالدار محمد صادق 657

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو قزیل سای خواجه غار عبداالحد عبدالحمید 658

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس قروق خواجه غار عبدالستار نورالدین 659     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس سریغ مامائی خواجه غار عبدالرحیم محمدعارف 661     

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ بریدمل باغ ذخیره خواجه غار امام علی قاری عبدهللا 661

۱۱/۵/۰۲۰۱ افسر شاه بیردی خواجه غار حفیظ هللا کریم هللا 662     

 خواجه غار مال گل محمد محمدطاهر 663
حاجی بای 

 نظر
۱۱/۵/۰۲۰۱ بریدمل     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس هزارباغ خواجه غار محمدعمر خال بای 664     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس هزارباغ خواجه غار نورمحمد حبیب هللا 665     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو مینگچقور خواجه غار خدای بیردی اسدهللا 666     

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو جلم خور خواجه غار حاجی عبدهللا حبیب هللا 667

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ بریدمل قزاق خواجه غار عبدالقهار عبدالکریم 668

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو ابدال مرکز عبدالغنی حمیدهللا 669

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ اربکی ترمه بای مرکز نقیب هللا محمدهللا 671

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس ایشان قشالق مرکز بابه بیک عبدالرشید 671

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس گنجل باغ مرکز سید محمد محمدطاهر 672

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ اربکی ترمه بای مرکز ولیحاجی  نسیم هللا 673

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ کماندو سرایسنگ مرکز سراج الدین جالل الدین 674

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس جلنگ ایاق مرکز عبدالمجید حبیب هللا 675

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس حاجی قیوم مرکز حاجی سرحد سهراب 676

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو حاجی نوروز مرکز عبدالغنی عبدالخیر 677

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس گنجل باغ مرکز عبدالکریم فیض محمد 678

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اردو بدخشی بهارک نورحسن محمدظریف 679

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اردو شش تپه بهارک محمدظریف محمدیعقوب 681

681 
فضل 

 الرحمن
    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اردو جمال الدین بهارک حبیب الرحمن

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اردو عبدالنظر بهارک عبدالمنان حمیدهللا 682

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اردو چهار برادر بهارک محمداسماعیل سهراب الدین 683

 محمدآصف 684
ارباب 

 خالمراد
 بهارک

ارباب 

 خالمراد
    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اردو

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ پولیس عنبرکوه بهارک حاجی رشید عسکرخان 685

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اردو عنبرکوه بهارک بسم هللا فضل الدین 686

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اردو آستانه قل بهارک جمعه خان کفایت هللا 687

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اردو عنبرکوه بهارک سلطان بای عبدالرحیم 688

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اردو پیکه تپه بهارک غالم سخی میرعلم خان 689

 بهارک غالم سخی علی محمد 691
حاجی 

 حیدربای
    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اردو

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اردو چایله بهارک عبدالخلیل حبیب هللا 691

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اردو عبدالرشید بهارک سیف هللا عبدالخلیل 692

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اردو طروق بهارک چاری بای محمدایوب 693

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اربکی دشت عرب رستاق غالم محمد نیک محمد 694

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ پولیس هزارسومچ رستاق علیمراد عبدالمنان 695

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اربکی کهنه قشالق رستاق حبیب الرحمن عبدالعلی 696
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    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اربکی نهرستان رستاق جمعه خان عین الدین 697

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ ضابط سرجوی رستاق محمدرضا محمداسحاق 698

 خیرالدین 699
حاجی 

 امیرخان
    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اربکی سقاوه رستاق

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اربکی نهرستان رستاق امام قل امرهللا 711

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اربکی نهرستان رستاق محمد مینگ ذبیح هللا 711

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اربکی نهرستان رستاق دادربای دالوربای 712

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اربکی عالن رستاق عبدالحمید قربان علی 713

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اربکی قزیل قشالق رستاق محمدعمر فیض هللا 714

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اربکی دادرسی رستاق عمرعلی عبدالبصیر 715

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اربکی نهرستان رستاق یارمحمد فدامحمد 716

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اردو توحیدآباد دشت قلعه جوره قل محمد عظیم 717

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اردو آی خانم دشت قلعه ایش قوت دوست محمد 718

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اربکی عرب کاکل دشت قلعه بابه مراد گل محمد 719

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اردو شهرجدید دشت قلعه نجم الدین بسم هللا 711

 دشت قلعه فیض محمد جمعه خان 711
حاجی حق 

 نظر
    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اردو

    ۰۲/۵/۰۲۰۱ اردو پنگانی دشت قلعه نصرهللا عبدالواحد 712

 سمنګان

۵/۵/۰۲۰۱ حربکی غرب دره صوف عبدالمناف مینگی بای 713     

۵/۵/۰۲۰۱ اردو مقصود دره صوف عزت هللا سنت هللا 714     

هللا عصمت بهرهللا 715 ۵/۵/۰۲۰۱ پولیس مقصود دره صوف      

۵/۵/۰۲۰۱ پولیس چهارتق دره صوف عبدالرحیم هاشم 716     

۵/۵/۰۲۰۱ حربکی تیخونک دره صوف عبدالخالق حسن المآب 717     

۵/۵/۰۲۰۱ حربکی شریکیار دره صوف اسحاق محمد آصف 718     

۵/۵/۰۲۰۱ حربکی  روی دواب بابه نظر سراج الدین 719     

 تاشمراد احمد 721
حضرت 

 سلطان
۵/۵/۰۲۰۱ حربکی یکه توت     

 محمد سرور گل آغا 721
حضرت 

 سلطان
۵/۵/۰۲۰۱ حربکی الشه     

۵/۵/۰۲۰۱ حربکی بازارک دره صوف خسته میر عبدالرحیم 722     

۵/۵/۰۲۰۱ خیزیش مقصود دره صوف عبدالقادر دین محمد 723     

۵/۵/۰۲۰۱ خیزیش مقصود دره صوف سید عابد فراح الدین 724     

۱۵/۵/۰۲۰۱ اردو سری آسیا دره صوف عبداالحد شکرهللا 725     

۱۵/۵/۰۲۰۱ امنیت زیرکی دره صوف امرهللا نعمت هللا 726     

۱۵/۵/۰۲۰۱ ظابط سرخ قلعه دره صوف ظاهر احمدهللا 727     

۱۵/۵/۰۲۰۱ کمندو قشقه روی دواب سیدکاظم سیدعلی 728     

بتنگی یعقو روی دواب غالم رسول عبدالصمد 729 ۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس      

۱۵/۵/۰۲۰۱ پولیس دهی دره صوف محمدعرب سربلند 731     

۱۵/۵/۰۲۰۱ اردو باغک دره صوف رازمحمد جوره 731     

۱۵/۵/۰۲۰۱ اردو رباتک دره صوف حفیظ هللا رحمت هللا 732     

۱۵/۵/۰۲۰۱ حربکی زیذکی مرکز غالم رسول نورهللا 733     

۱۵/۵/۰۲۰۱ اردو نیمان دره صوف رازمحمد جوره 734     

 بدخشان

    ۰۲۰۱/۱/۵ پیجند قمندانی چهارمغز کشم عبداللطیف محمد ایوب 735

    ۰۲۰۱/۵/۱۱ اربکی قیرمیچی تیشکان عبدالغفور عبدالکبیر 736

    // // // // محمد عطاء محمد هللا 737

    // // // // آرزومحمد رازمحمد 738

 تگاب جمعه احمد خان 739
حوزه خنبک 

 قریه دره میر
// ۰۲۰۱/۵/۱    
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 // ایاز سیف الدین 741
حوزه کتوباال 

 قریه حولیگه
// ۰۲۰۱/۵/۱    

    ۰۲۰۱/۵/۰ عسکر شهیدوکان // سرور احسان هللا 741

    ۰۲۰۱/۵/۱۱ پولیس ده مگس ارگو سرفراز محمد صدیق 742

    ۰۲۰۱/۴/۰۰ عسکر نوآباد ارغنجخواه محمد علم عوض خان 743

    // // غالدره // عبدالحکیم محمد سلیم 744

    ۰۲۰۱/۵/۰۴ // دریل یفتل باال امرهللا عبدالبشیر 745

    ۰۲۰۱/۵/۰۵ // پلنگدر // امان هللا وحید هللا 746

    // پولیس خم ساربانان // حسام الدین سمیع هللا 747

    ۰۲۰۱/۵/۰۲ // زرگاندره // پیرمحمد کفایت هللا 748

    ۰۲۰۱/۵/۵ // دریل // عبدالعزیز امین هللا 749

    ۰۲۰۱/۵/۶ اربکی لنگر // سید حبیب عبدالقادر 751

    ۰۲۰۱/۵/۱ // مارج کوهستان نصرالدین قطب الدین 751

    ۰۲۰۱/۵/۱ عسکراردو ارگیتال ارگو عبد النظر شمس الحق 752

    ۰۲۰۱/۵/۹ // پسنیس کوهستان نوروز محمد نذرهللا 753

    ۰۲۰۱/۵/۱۶ پولیس سونجیل یفتل باال امام محمد علی خان 754

    // عسکراردو // // محمد عظیم محمد ناظم 755

    ۰۲۰۱/۵/۱۶ سرحدی پشایل // محمد عابد عبدالمطهر 756

    ۰۲۰۱/۵/۱۱ // شاهین دره // گدامحمد توره خان 757

    ۰۲۰۱/۵/۱۱ اربکی شاهی کالن // سید ابراهیم امان هللا 758

    ۰۲۰۱/۵/۱۱ بردمل دهگه // عبدالجابر ویس هللا 759

    ۰۲۰۱/۵/۵ اربکی ریش دراز درایم روزی محمد عبدالقهار 761

 بغالن

۱/۵/۰۲۰۱ پولیس چشمه جنګان دهنه غوری محمد عمر محمد اجمل 761     

762 
ضیاؤ 

 الرحمن
 دالور

مرکزی 

 بغالن
۱/۵/۰۲۰۱ اربکی ۱۲سرک      

۱/۵/۰۲۰۱ پولیس کورو دوشی محمد یوسیف عادل 763     

 عبدالرازق عبدالمطلب 764
مرکزی 

 بغالن
۱/۵/۰۲۰۱ اوردو ۱۲سرک      

 عصمت هللا آغا برا در 765
مرکزی 

 بغالن

اقامت ګاه 

 شهر جدید
۱/۵/۰۲۰۱ پولیس     

 عبدالرحیم عبدالقدیر 766
مرکزی 

 بغالن
۱/۵/۰۲۰۱ اربکی باړه زی     

 یار محمد محمد رضا 767
مرکزی 

 بغالن
۱/۵/۰۲۰۱ اوردو باړه زی     

۱/۵/۰۲۰۱ پولیس دره کالن پروان محمد ابراهیم شیر احمد 768     

 جمعه ګل عبدالواحد 769
مرکزی 

 بغالن
۱/۵/۰۲۰۱ پولیس تراڼی     

 محمد حسین عبدالفتاح 771
مرکزی 

 بغالن
۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس تاجکان     

 امام الدین سیف الدین 771
مرکزی 

 بغالن
۱۱/۵/۰۲۰۱ اربکی تاجکان     

۱۱/۵/۰۲۰۱ مزار شریف پل درقت پلخمری سیدرسول سمیع هللا 772     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اربکی حسین خیل پلخمری اصحاب الدین الدینګالب  773     

 محمد جاوید نور احمد 774
مرکزی 

 بغالن
۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس فابریکه     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اوردو حسین خیل پلخمری میرآقا اسد هللا 775     

 محمد یاسین محمد قسیم 776
مرکزی 

 بغالن
۱۱/۵/۰۲۰۱ اوردو کابلیان     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اربکی وزیر آباد پلخمری سرورخان شمس الدین 777     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اربکی چرم آب دهنه غوری بند علی فضل الربی 778     
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 احمد امان هللا 779
مرکزی 

 بغالن
۱۱/۵/۰۲۰۱ اوردو فابریکه قند     

 شین ګل شفیق هللا 781
مرکزی 

 بغالن
۱۱/۵/۰۲۰۱ اوردو بال دوری     

 حمید هللا سنت هللا 781
مرکزی 

 بغالن

حاجی 

 عصمت
۱۱/۵/۰۲۰۱ اوردو     

 محمد سعید میر 782
مرکزی 

 بغالن
۱۱/۵/۰۲۰۱ اوردو شهر کهنه     

 عبدالرزاق هاشم خان 783
مرکزی 

 بغالن
۱۱/۵/۰۲۰۱ اوردو ۱۲سرک      

۱۱/۵/۰۲۰۱ اربکی بند دو پلخمری شاه محمود حیات خان 784     

 فقیر محمد احمد شاه 785
مرکزی 

 بغالن
۱۱/۵/۰۲۰۱ اوردو حسین خیل     

۱۴/۵/۰۲۰۱ اوردو حسین خیل پلخمری ګلرالرحمن محمد نبی 786     

۱۴/۵/۰۲۰۱ پولیس حاجی فرخان پلخمری حاجی نبی عبدالکریم 787     

۱۴/۵/۰۲۰۱ پولیس قندوز تپه پلخمری عبدالرؤف جمعه خان 788     

۱۴/۵/۰۲۰۱ پولیس حسین خیل پلخمری محمد داجان محمد جان 789     

۱۴/۵/۰۲۰۱ اوردو لوګری پلخمری محمد ولی سید ولی 791     

 محمد شریف عبدالبصیر 791
مرکزی 

 بغالن
۱۴/۵/۰۲۰۱ اربکی چاچا سالنګی     

 ګل آغا شیر آغا 792
مرکزی 

 بغالن
۱۴/۵/۰۲۰۱ اوردو ۱۱سرک      

 محمد امین محمد 793
مرکزی 

 بغالن
۱۴/۵/۰۲۰۱ اوردو ۱۱سرک      

 عبد هللا میرآخان 794
مرکزی 

 بغالن
۱۴/۵/۰۲۰۱ اوردو ۱۱سرک      

 محمد هاشم محمد نسیم 795
مرکزی 

 بغالن
۱۴/۵/۰۲۰۱ اوردو تاجکان     

 نور هللا سعیر هللا 796
مرکزی 

 بغالن
۱۴/۵/۰۲۰۱ اوردو تاجکان     

 سربلند میر اکبر 797
مرکزی 

 بغالن
۱۴/۵/۰۲۰۱ پولیس ۱۱سرک      

 موسی خان عبدهللا 798
مرکزی 

 بغالن
۱۴/۵/۰۲۰۱ پولیس جرخشک     

۱۴/۵/۰۲۰۱ اربکی بال دوری پلخمری رحمت شاه عبدالخالق 799     

۱۴/۵/۰۲۰۱ اوردو پوزه ایشان پلخمری محمدا جان الف الدین 811     

 مال محمد افضل 811
مرکزی 

 بغالن
۱۴/۵/۰۲۰۱ اوردو همت خیل     

 سید حکیم محمد امین 812
مرکزی 

 بغالن
۱۴/۵/۰۲۰۱ اوردو ارباب  باهلل     

 محمد عالم عبدالمحمد 813
مرکزی 

 بغالن

دوسرکه 

 باالدور
۱۴/۵/۰۲۰۱ اوردو     

 محمد شاه سخی مراد 814
مرکزی 

 بغالن

چهار شنبه 

 تپه
۱۴/۵/۰۲۰۱ پولیس     

 بابه نظر صالح الدین 815
مرکزی 

 بغالن
۱۴/۵/۰۲۰۱ پولیس بولک مراد     

 سیف الرحمن اسد هللا 816
مرکزی 

 بغالن
۱۴/۵/۰۲۰۱ پولیس ګدان     

 حبیب هللا صفت هللا 817
مرکزی 

 بغالن
۱۴/۵/۰۲۰۱ اوردو سر شاخ     

۱۴/۵/۰۲۰۱ اوردو قلعی خواجه پلخمری فیض محمد نور محمد 818     

 هزار ګل رحمت هللا 819
مرکزی 

 بغالن
۱۴/۵/۰۲۰۱ پولیس ۹سرک      
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۱۴/۵/۰۲۰۱ اوردو حسین خیل پلخمری محمد رؤف محمد یو نس 811     

 غالم محمد ربانی 811
مرکزی 

 بغالن
۱۴/۵/۰۲۰۱ پولیس حاجی قیوم     

 امیر محمد احمدخان 812
مرکزی 

 بغالن
۱۶/۵/۰۲۰۱ پولیس شهر جدید     

 الجورد نازکمیر 813
مرکزی 

 بغالن
۱۱/۵/۰۲۰۱ اوردو بولک مراد     

 غالم حضرت محمد عارف 814
مرکزی 

 بغالن
۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس معلم شعبان     

 مراد علی راز محمد 815
مرکزی 

 بغالن
۱۱/۵/۰۲۰۱ اوردو ۴سرک      

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس زاروعه دوشی بابه نظر قدرت هللا 816    کالشینکوف 

 غالم رسول ګل رسول 817
مرکزی 

 بغالن
۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس در وازها     

 دولت غالم محمد 818
مرکزی 

 بغالن
۱۱/۵/۰۲۰۱ اربکی کوهستان     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس شیرک تاله و برفک نور هللا عبدالرحمن 819     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس پشه قول تاله و برفک هاشم برکت هللا 821     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس مرق پشته تاله و برفک رحیم خدا معراج 821     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اوردو مرق پشته تاله و برفک عبدالقیوم عبدالغفار 822     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس شیخان خوست محمد کاظم محمد شفع 823     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس شیخان خوست غالم محمد ذبیح هللا 824     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس کمر پوزه خوست محمد بالل قمندان جلیل 825     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس در بند خوست رحیم هللا محمد عالم 826     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس ارباب خوست هوس خان ذبیح هللا 827     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس مزار کلو خوست صفدر محمد صادق 828     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس دربند خوست محمد علی ذکر هللا 829     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس درګی خوست عبدالروف محمود 831    کالشینکوف 

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس شهر نهرین نهرین عبدالعلی خلیل الرحمن 831     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اوردو  نهرین محمد دواد کرزی 832     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس  نهرین عبدالرحمن عبدالخلیل 833     

 عبدالغیور 834
مال عبد 

 الرحمن
۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس  نهرین     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اوردو  نهرین ګل محمد محمد ناصر 835     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس  نهرین علی مسعود 836     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اوردو  نهرین سید نظر محی الدین 837     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس  نهرین فیروز طاهر 838     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اوردو  نهرین عبدهللا امر هللا 839     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اربکی سای هزاره برکه عبدالغیاث عزت هللا 841     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس چپه برکه سرور امان هللا 841     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس چپه برکه عبدالرحیم عبدالحیمد 842     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اربکی ګالب برکه عبدالخالق محمد فیروز 843     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اوردو شرشر برکه محمد الدین بحرالدین 844     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس شرشر برکه عبدالمحبوب خیر الدین 845     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس کالن کذر دوشی عبدالحسین امیر حسین 846    راکټ 

 اختر محمد احمد شاه 847
مرکزی 

 بغالن
۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس کهنه قلعه    کالشینکوف 

 محمد عمر یاسین 848
مرکزی 

 بغالن
۱۹/۵/۰۲۰۱ پولیس کهنه قلعه    پیکا 

 خالد 849
محمد 

 اسماعیل
۱۹/۵/۰۲۰۱ اوردو سفیرزه کامه    کالشینکوف 

۱۹/۵/۰۲۰۱ اوردو دره ورزه زازی میدان سلیم محمد دین 851    کالشینکوف 
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۱۹/۵/۰۲۰۱ اوردو قوملنګ اسمار شیر عظیم ذبیح هللا 851    کالشینکوف 

۱۹/۵/۰۲۰۱ اوردو پاچاخیل اسمار غالم رسول سمیع هللا 852    کالشینکوف 

۱۹/۵/۰۲۰۱ اوردو اخ چه قلعه ذال نور محمد عبدالسلیم 853    کالشینکوف 

 سیدحاجی  محمد یاسین 854
مرکزی 

 بغالن
۱۹/۵/۰۲۰۱ اوردو کوکجنار    کالشینکوف 

 اختر محمد سید ګل 855
مرکزی 

 بغالن
۱۹/۵/۰۲۰۱ پولیس کوکجنار    کالشینکوف 

 ظفر خان مومؤن 856
مرکزی 

 بغالن
۱۹/۵/۰۲۰۱ اربکی کوکجنار    کالشینکوف 

 ظفر احسان هللا 857
مرکزی 

 بغالن
۱۹/۵/۰۲۰۱ اربکی کوکجنار    کالشینکوف 

 نبیمحمد  858
غالم محی 

 الدین

مرکزی 

 بغالن
۱۹/۵/۰۲۰۱ پولیس کهنه قلعه    کالشینکوف 

 اختر محمد احمد شاه 859
مرکزی 

 بغالن
۱۹/۵/۰۲۰۱ پولیس شهر کهنه    کالشینکوف 

 غالم محمد فدا محمد 861
مرکزی 

 بغالن
۱۹/۵/۰۲۰۱ پولیس کوکجنار    کالشینکوف 

۱۹/۵/۰۲۰۱ پولیس نوآباد دوشی محمداشرف نوید احمد 861    کالشینکوف 

۱۹/۵/۰۲۰۱ اوردو خواجه خان الینګار رحمت هللا قدرت هللا 862    راکټ 

۱۹/۵/۰۲۰۱ اوردو تاجکها مرکز عنایت هللا شجاعت هللا 863    کالشینکوف 

۱۹/۵/۰۲۰۱ اوردو نورآباد جرم اسالم الدین ثمر الدین 864    پیکا 

۱۹/۵/۰۲۰۱ اوردو جمعه بای بارک محمد عمر عبدالسالم 865    کالشینکوف 

۱۹/۵/۰۲۰۱ اوردو ګل بهار راخی یار محمد مجاهد 866    کالشینکوف 

۱۹/۵/۰۲۰۱ اوردو کهنه قلعه زیباک قدم علی فیض محمد 867    پیکا 

۱۹/۵/۰۲۰۱ اوردو باشی قل یفتل باال محمد علی احسان هللا 868    کالشینکوف 

۱۹/۵/۰۲۰۱ اوردو زاروغه دوشی عبدالشکور محمد هللا 869    کالشینکوف 

۱۹/۵/۰۲۰۱ اوردو خانان اریوب ځاځی علم جان سخی جان 871    راکټ 

۱۹/۵/۰۲۰۱ اوردو سید آباد خوګ یاڼی رحیم ګل فرید 871    کالشینکوف 

۱۹/۵/۰۲۰۱ اوردو رباط بګرامی نصیر خان ذبیح هللا 872    کالشینکوف 

۱۹/۵/۰۲۰۱ اوردو بوت خان روضه عبدالعلی سمیع هللا 873    کالشینکوف 

۱۹/۵/۰۲۰۱ اوردو ګلبهار جبل السراج عبدلعلیم ملنګ 874    کالشینکوف 

۱۹/۵/۰۲۰۱ اوردو نارد خیل پغمان دوست محمد داود محمد 875    کالشینکوف 

۱۹/۵/۰۲۰۱ اوردو شرشر برکه محمد طاهر نصر الدین 876     

۰۲/۵/۰۲۰۱ اوردو چپه برکه یار محمد ګل احمد 877     

۰۲/۵/۰۲۰۱ پولیس شرشر برکه محمد شریف محمد عارف 878     

۰۲/۵/۰۲۰۱ پولیس شرشر برکه احمدهللا رحمت هللا 879     

۰۲/۵/۰۲۰۱ اربکی چپه برکه عبدالروف عبدالحفیظ 881     

۰۲/۵/۰۲۰۱ پولیس شهر نو برکه حبیب هللا امرالدین 881     

۰۲/۵/۰۲۰۱ پولیس پلول برکه عظیم رحمت هللا 882     

۰۲/۵/۰۲۰۱ پولیس پلول برکه زبیر عبدالحیی 883     

۰۲/۵/۰۲۰۱ پولیس نوآباد برکه شاه محمود شیر اعلم 884     

۰۲/۵/۰۲۰۱ پولیس پلول برکه فیض الرحمن لطف هللا 885     

۰۲/۵/۰۲۰۱ پولیس ګزان خنجان محمد اکرام عبدالرازق 886     

۰۲/۵/۰۲۰۱ پولیس ولیان خنجان حسین شاه عین الدین 887     

۰۲/۵/۰۲۰۱  کورو خنجان عین الدین فریدون 888     

 کندز

۱/۵/۰۲۰۱ اردو بسم هللا شاخ امام صاحب شیر ولی عبدالحق 889     

۱/۵/۰۲۰۱ ګارد نهرکنه ارچی امام صاحب محمد جمال محیب هللا 891     

۱/۵/۰۲۰۱ اردو هیچکلی امام صاحب غالم محمد خیر محمد 891     

۱/۵/۰۲۰۱ اردو ناصری امام صاحب خیرمحمد عبدالقیوم 892     

۱/۵/۰۲۰۱ پولیس دلشاد امام صاحب عبدالرازق توردی 893     
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۱/۵/۰۲۰۱ اردو سه کپرک امام صاحب دین محمد محمدهللا 894     

۱/۵/۰۲۰۱ پولیس قرغن تپه امام صاحب شاهن پهلوان علی مردان 895     

896 
اسماعیل  امام صاحب فضل ربی فضل کریم

 قشالق

 اردو
۱/۵/۰۲۰۱   

  

897 
محمد حاجی  خیر محمد

 عمر

 پولیس قرغن تپه امام صاحب
۱/۵/۰۲۰۱   

  

898 

 گل آغا

 

 

 پولیس مالافغان امام صاحب خان اغا

۱/۵/۰۲۰۱   

  

۱/۵/۰۲۰۱ پولیس جوی بگیم امام صاحب شیرخان خیال محمد 899     

۱/۵/۰۲۰۱ اردو چغر امام صاحب گلدی نجیب هللا 911     

۱/۵/۰۲۰۱ اردو دلشاد امام صاحب مینک محمد خال بای 911     

۱/۵/۰۲۰۱ اردو کولدامن امام صاحب حضرت نبی محمد سلطان 912     

۱/۵/۰۲۰۱ یاغی حلقه کول امام صاحب محمد یاسین محمدیسف 913     

۰/۵/۰۲۰۱ اردو گمبز امام صاحب محمد عوض سهاب الدین 914     

۰/۵/۰۲۰۱ اربکی ورته بز امام صاحب حاجی قربان محمد امین 915     

۰/۵/۰۲۰۱ اربکی مجر امام صاحب خال محمد باز محمد 916     

۰/۵/۰۲۰۱ اربکی هواشناسی امام صاحب آدم خان محمد علی 917     

۰/۵/۰۲۰۱ اردو هواشناسی امام صاحب حاجی عبدل عبدالباقی 918     

۰/۵/۰۲۰۱ اردو هواشناسی امام صاحب سید عزیز عطا محمد 919     

۰/۵/۰۲۰۱ اردو قلم گزر امام صاحب نصرت خان عمراخان 911     

۰/۵/۰۲۰۱ اربکی ناصری امام صاحب ادزو امیرجان 911     

۰/۵/۰۲۰۱ اردو قرغه امام صاحب خیر هللا محمدهللا 912     

۰/۵/۰۲۰۱ اردو ورته بز امام صاحب نعمت هللا زبیح هللا 913     

۰/۵/۰۲۰۱ اردو ناصری امام صاحب محمد طاهر غالم سید 914     

۰/۵/۰۲۰۱ اردو ناصری امام صاحب لعل محمد فرید هللا 915     

۰/۵/۰۲۰۱ اربکی  امام صاحب ظفرخان لعل محمد 916     

۰/۵/۰۲۰۱ پولیس قره کوترمه امام صاحب حاجی انارګل محمد لعل 917     

۰/۵/۰۲۰۱ اردو قره کوترمه امام صاحب محمد عیسی محمد حسین 918     

۰/۵/۰۲۰۱ اردو زرکمر امام صاحب صفرگلدی سرج الدین 919     

۰/۵/۰۲۰۱ اردو خانه قا امام صاحب غالم حسن صدیق هللا 921     

۰/۵/۰۲۰۱ اردو ناصری امام صاحب اشرف اختر محمد 921     

۰/۵/۰۲۰۱ پولیس روضه امام صاحب امام نطر غالم سرور 922     

۰/۵/۰۲۰۱ پولیس خانه قا امام صاحب محمد نبی زلمی 923     

۰/۵/۰۲۰۱ اربکی قرغانتپه امام صاحب خان محمد نور گل 924     

۰/۵/۰۲۰۱ اربکی غرو امام صاحب غالم دستگیر رمضان 925     

۰/۵/۰۲۰۱ اردو ناصری امام صاحب خان محمد باز محمد 926     

۰/۵/۰۲۰۱ اردو چوراق امام صاحب عبدالصیر عبدالبشیر 927     

۰/۵/۰۲۰۱ اردو مرکز شهر امام صاحب محمد زمین حمید هللا 928     

929 
محمد  نظام الدین

 اسماعیل

 پولیس خانه قا امام صاحب
۰/۵/۰۲۰۱   

  

۰/۵/۰۲۰۱ پولیس خانه قا امام صاحب مبارک شاه گالب شاه 931     

۰/۵/۰۲۰۱ پولیس خانه قا امام صاحب جهان گیر محمد نادر 931     

۰/۵/۰۲۰۱ پولیس خانه قا امام صاحب مبارک شاه علم شاه 932     

۰/۵/۰۲۰۱ اردو کلبا د امام صاحب سید مراد خیرمحمد 933     

۰/۵/۰۲۰۱ پولیس کامه شاخ امام صاحب محمد رسول شکرهللا 934     

۰/۵/۰۲۰۱ سرحدی کولدامن امام صاحب شیر علم عبدالروف 935     

۰/۵/۰۲۰۱ پولیس گل تپه امام صاحب حاجی گل بای محمد آصف 936     

۰/۵/۰۲۰۱ اردو جوی بگیم امام صاحب سید الرحمن محمد نعیم 937     

۰/۵/۰۲۰۱ اردو آب فروش امام صاحب شمس الدین ویس الدین 938     

۰/۵/۰۲۰۱ اردو آلچین امام صاحب خواجه مراد محمدعیسی 939     
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۰/۵/۰۲۰۱ اردو الف بردی امام صاحب دانه بای دین محمد 941     

۰/۵/۰۲۰۱ کمندو غرو امام صاحب عثمان بای عنایت هللا 941     

۰/۵/۰۲۰۱ اردو هیچکلی امام صاحب ګل احمد عبدالفتاح 942     

۰/۵/۰۲۰۱ پولیس خانه قا امام صاحب عبدالسالم شاه محمود 943     

۰/۵/۰۲۰۱ اردو ناصری امام صاحب عبدالظاهر عبدهللا 944     

۰/۵/۰۲۰۱ پولیس بخمل کوچه امام صاحب میزا خان شمس الدین 945     

۰/۵/۰۲۰۱ پولیس بتاش امام صاحب خال مومن محمد هاشم 946     

۰/۵/۰۲۰۱ اربکی هیچکلی امام صاحب منګ محمد تاج محمد 947     

۰/۵/۰۲۰۱ پولیس خانه قا امام صاحب خالمحمد محمد عیسی 948     

۰/۵/۰۲۰۱ اردوی ناصری امام صاحب عبدالجبار عبدالصمد 949     

۰/۵/۰۲۰۱ افسر اردو گر گری امام صاحب لعل محمد محمدعارف 951     

۰/۵/۰۲۰۱ اردوی بز بایا امام صاحب منگت عالممحمد 951     

۰/۵/۰۲۰۱ پولیس بز بایا امام صاحب عبدهللا لعل جان 952     

۶/۵/۰۲۰۱ اردو خانه قا امام صاحب حبیب هللا شفیع هللا 953     

۶/۵/۰۲۰۱ اردو سنالخ امام صاحب ادم خان امان هللا 954     

۶/۵/۰۲۰۱ اردو ناصری امام صاحب گل آغا خان آغا 955     

۶/۵/۰۲۰۱ اردو ناصری امام صاحب لعل محمد غالم محمد 956     

۶/۵/۰۲۰۱ اربکی ناصری امام صاحب نعمت هللا سرخیل 957     

۶/۵/۰۲۰۱ اردوی گل بهار امام صاحب خواجه محمد اختر محمد 958     

۶/۵/۰۲۰۱ اربکی ناصری امام صاحب نیاز محمد سید محمد 959     

۶/۵/۰۲۰۱ اردوی ناصری امام صاحب گل جان امیر شاه 961     

۶/۵/۰۲۰۱ اردوی هیچکلی امام صاحب سید الرحمن نور زمان 961     

۶/۵/۰۲۰۱ پولیس ناصری امام صاحب گل جان عبدالحمید 962     

۶/۵/۰۲۰۱ اردوی ناصری امام صاحب غالم محمد سید کریم 963     

۶/۵/۰۲۰۱ امنیت ملی بتاش امام صاحب حاجی عمر محمد اکبر 964     

۶/۵/۰۲۰۱ اربکی ناصری امام صاحب جمال شاه عبدالبشیر 965     

۶/۵/۰۲۰۱ اردوی خان آبادی امام صاحب فضل الدین خال محمد 966     

۶/۵/۰۲۰۱ اردوی ناصری امام صاحب محمد طاهر نجیب هللا 967     

۶/۵/۰۲۰۱ اربکی ناصری امام صاحب سلطان شاه عبدالطیف 968     

۶/۵/۰۲۰۱ پولیس بایکه امام صاحب پاره بای نصر الدین 969     

۶/۵/۰۲۰۱ اردوی ناصری امام صاحب ولی محمد اختر محمد 971     

۶/۵/۰۲۰۱ پولیس خانقا امام صاحب محمد عیسی ولی محمد 971     

۶/۵/۰۲۰۱ پولیس خانقا امام صاحب ظفرخان محمد عالم 972     

۶/۵/۰۲۰۱ اردو خانقا امام صاحب عبدهللا نجیب هللا 973     

۶/۵/۰۲۰۱ اربکی خانقا امام صاحب محمد ظفر محمد سرور 974     

۶/۵/۰۲۰۱ اربکی خانقا امام صاحب محمد شاه عبدالروف 975     

۶/۵/۰۲۰۱ اربکی ورتبالق امام صاحب نظام الدین شهاب الدین 976     

۱/۵/۰۲۰۱ اردوی ورتبالق امام صاحب نصرهللا عتیق هللا 977     

978 
خایسته 

 رحمن

 اردوی بسم هللا شاخ امام صاحب ولی رحمن
۱/۵/۰۲۰۱   

  

۱/۵/۰۲۰۱ اربکی سید حسن امام صاحب شیر محمد تاج محمد 979     

۱/۵/۰۲۰۱ اربکی ناصری امام صاحب سفید خان نصیر 981     

۱/۵/۰۲۰۱ اردوی ناصری امام صاحب سلطان شاه عبدالعلیم 981     

۱/۵/۰۲۰۱ سرباز گل باغ امام صاحب رحم الدین محمد دین 982     

۱/۵/۰۲۰۱ اردو هواشناسی امام صاحب داد خدا محمد موسی 983     

۱/۵/۰۲۰۱ اردوی قرغانتپه امام صاحب اختر محمد شیر بهادر 984     

۱/۵/۰۲۰۱ اربکی ناصری امام صاحب سلطان شاه نظیر احمد 985     

۱/۵/۰۲۰۱ سرباز گل باغ امام صاحب غالم حسین میرویس 986     

۱/۵/۰۲۰۱ تعلیم دلشاد امام صاحب سید رسول جمااللدین 987     

۱/۵/۰۲۰۱ پولیس گذر سرمعلم امام صاحب غالم محمد غالم حیدر 988     

۱/۵/۰۲۰۱ اردوی ناصری امام صاحب محمد انور اجمل 989     
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۱/۵/۰۲۰۱ اربکی ورتبالق امام صاحب مقیم شاه احمد ضیاء 991     

۱/۵/۰۲۰۱ سرباز ورته بز امام صاحب عصمت هللا نور 991     

۱/۵/۰۲۰۱ اردوی ناصری امام صاحب جمال شاه عبدالحکیم 992     

۱/۵/۰۲۰۱ سرحدی گادی سازی امام صاحب سلطان مححد نصی احمد 993     

۱/۵/۰۲۰۱ اربکی گل باغ امام صاحب شاغاسی نور محمد 994     

۱/۵/۰۲۰۱ اربکی ورتبالق امام صاحب محمد علی زین الدین 995     

۱/۵/۰۲۰۱ سرحدی هیچکلی امام صاحب قربان نظر نور هللا 996     

۱/۵/۰۲۰۱ پولیس خانقا امام صاحب عبدالقیوم کریم حان 997     

۱/۵/۰۲۰۱ افسر اردو ورتبالق امام صاحب محمد انور محمد سرور 998     

۱/۵/۰۲۰۱ اربکی ورتبالق امام صاحب محمد سالم اسالم الدین 999     

۱/۵/۰۲۰۱ اردو ناصری امام صاحب محمد دین ضیاوالحق 1111     

۱/۵/۰۲۰۱ سرحدی ورتبالق امام صاحب میر عالم محمد دین 1111     

۱/۵/۰۲۰۱ اردوی ورتبالق امام صاحب سفر محمد امیر محمد 1112     

۱/۵/۰۲۰۱ اربکی ورتبالق امام صاحب محمد ظفر حق نظر 1113     

۱/۵/۰۲۰۱ پولیس ورتبالق امام صاحب نظام الدین خیر الدین 1114     

۱/۵/۰۲۰۱ اردی ناصری امام صاحب عبدالبشیر محمد ناصر 1115     

۱/۵/۰۲۰۱ اردوی هیچکلی امام صاحب نور محمد دین محمد 1116     

۱/۵/۰۲۰۱ اردو ناصری امام صاحب محمد دین خان محمد 1117     

۱/۵/۰۲۰۱ اردی شیر خان بندر امام صاحب باغ نور خان 1118     

۱/۵/۰۲۰۱ اردو شیر خان بندر امام صاحب گالب نجیب هللا 1119     

۱/۵/۰۲۰۱ اردو ناصری امام صاحب خیر هللا جمااللدین 1111     

۱۲/۵/۰۲۰۱ پولیس بتاش امام صاحب نور هللا خیر هللا 1111     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو سنچه امام صاحب عمرا خان غالم محمد 1112     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو ناصری امام صاحب سید محمد سید احمد 1113     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو ناصری امام صاحب جمعه دین داد خان 1114     

۱۲/۵/۰۲۰۱ پولیس دلشاد امام صاحب علی محمد نجیب هللا 1115     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اربکی گمبز امام صاحب غالم محمد نور الدین 1116     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردوی افتابلق امام صاحب شیر محمد عتیق هللا 1117     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردوی قنجوغه امام صاحب غال نبی محمد داود 1118     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردوی ایشان توپ امام صاحب عبدالکریم عبدالرحیم 1119     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اربکی ناصری امام صاحب ولی محمد خان محمد 1121     

۱۲/۵/۰۲۰۱ پولیس مومند امام صاحب آغا میر خالدین 1121     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اشپز اردو ناصری امام صاحب نازکمیر تازه میر 1122     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردوی ناصری امام صاحب جمه خان شکور 1123     

۱۲/۵/۰۲۰۱ پولیس خانقا امام صاحب ابراهیم اسالم الدین 1124     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردوی گر گری امام صاحب محمد علیم آغا 1125     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اربکی ناصری امام صاحب جان محمد دین محمد 1126     

۱۲/۵/۰۲۰۱ پولیس خاتون قلعه امام صاحب شاه ولی فیض هللا 1127     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردوی تویه چی امام صاحب عبدالمجید ذبیح هللا 1128     

۱۲/۵/۰۲۰۱ سرباز نوآباد امام صاحب عبدالجبار محمد حسین 1129     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردوی ناصری امام صاحب سیداحمد شاه غالم فارو ق 1131     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردوی ناصری امام صاحب گل جان خان آغا 1131     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اربکی گل باغ امام صاحب عصام الدین گل روز 1132     

۱۲/۵/۰۲۰۱ پولیس دهقان قشالق امام صاحب حسین عبدالقادر 1133     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردوی خان آبادی امام صاحب کمال نصرهللا 1134     

۱۲/۵/۰۲۰۱ سرباز تازلقی امام صاحب عبدالرشید محمد طاهر 1135     

۱۲/۵/۰۲۰۱ پولیس تازلقی امام صاحب منگلی یار نیک محمد 1136     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اربکی مسلم آباد امام صاحب سبیل خان ضیاوالرحمن 1137     

۱۲/۵/۰۲۰۱ چویکیدار کنک امام صاحب محمد یوسف عبدالروف 1138     

۱۲/۵/۰۲۰۱ سرباز توت مزار امام صاحب عبدارحمن داودشاه 1139     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو ناصری امام صاحب جان محمد نیک محمد 1141     
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۱۲/۵/۰۲۰۱ اربکی ناصری امام صاحب هزار ګل محمدعیسی 1141     

۱۲/۵/۰۲۰۱ پولیس قنجوغه امام صاحب پنجی محمد انور 1142     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو ناصری امام صاحب صالح محمد رحمت هللا 1143     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو ناصری امام صاحب اختر محمد لعل محمد 1144     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو هجران امام صاحب رحمت هللا ارشاد هللا 1145     

۱۲/۵/۰۲۰۱ پولیس شنواری امام صاحب عبدالنبی فریدون 1146     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو ورته بز امام صاحب فضل محمد عبدالمحمد 1147     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو تاشګذر امام صاحب امیر محمد نظرمحمد 1148     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو هیچکلی امام صاحب محمد حسن محمد اسلم 1149     

۱۲/۵/۰۲۰۱ پولیس الف بردی امام صاحب جمعه نورمحمد 1151     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو کلبا د امام صاحب دیوانه قل پیرمحمد 1151     

۱۲/۵/۰۲۰۱ پولیس جوی بگیم امام صاحب سید بهرام سید محمد 1152     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اربکی ناصری امام صاحب عبداالحمد عبدالهادی 1153     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو ناصری امام صاحب حضرت الدین دادهللا 1154     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو بایکه امام صاحب محمد عیسی لعل محمد 1155     

۱۲/۵/۰۲۰۱ سرحدی فیض ابد امام صاحب عبدالرشید محمد ولی 1156     

۱۰/۵/۰۲۰۱ اردو خانقا امام صاحب امیرزاده زین هللا 1157     

۱۰/۵/۰۲۰۱ اردو آخم چال امام صاحب محمد میسی محمد ابراهیم 1158     

۱۰/۵/۰۲۰۱ پولیس قرغانتپه امام صاحب عبدالرحمن حمید هللا 1159     

۱۰/۵/۰۲۰۱ موتروان برزنګی امام صاحب محمد وزیر هللا نور 1161     

۱۰/۵/۰۲۰۱ اربکی بته کشان امام صاحب شاولی ی شهزاده 1161     

۱۰/۵/۰۲۰۱ پولیس غرو امام صاحب حمید هللا حبیب هللا 1162     

۹/۵/۰۲۰۱ پولیس شنواری ارچی شیر علی عبدالمجید 1163     

۹/۵/۰۲۰۱ اربکی قرلق ارچی عبدالغفور محمد عثمان 1164     

۹/۵/۰۲۰۱ اردو امیر ملوک ارچی محمد جان سمیع هللا 1165     

۹/۵/۰۲۰۱ اردو قرلق ارچی امان هللا صفت هللا 1166     

۹/۵/۰۲۰۱ اربکی حاجی آمیر ارچی محمد امین نصرت هللا 1167     

۹/۵/۰۲۰۱ اردو گلبالق ارچی عبدالودود عبدالبشیر 1168     

۹/۵/۰۲۰۱ اردو تاجک قشالق ارچی احمد شاه جمعه خان 1169     

۹/۵/۰۲۰۱ نظم عامه دادسی ارچی خدایار ذبیح هللا 1171     

۹/۵/۰۲۰۱ پولیس قرلق ارچی اسد هللا سمع هللا 1171     

۹/۵/۰۲۰۱ اردو قرلق ارچی جمعه خان نجم الدین 1172     

۹/۵/۰۲۰۱ اردو قرلق ارچی محمدی حبیب هللا 1173     

۹/۵/۰۲۰۱ اردو شهروان ارچی حاجی احمدین جمال الدین 1174     

1175 
حبیب 

 الرحمن

 پولیس قرلق ارچی امام قل
۹/۵/۰۲۰۱   

  

۹/۵/۰۲۰۱ اردو داویان ارچی رمضان رفع هللا 1176     

۹/۵/۰۲۰۱ اردو شنواری ارچی غالم فاروق جاوید 1177     

۹/۵/۰۲۰۱ محافطت عامه قرلق ارچی عبدالمحمد محمد نسیم 1178     

۹/۵/۰۲۰۱ اردو سره مته ارچی جنت گل نعمت گل 1179     

۹/۵/۰۲۰۱ اربکی ترکمن ارچی محمد نسیم سلطان محمد 1181     

۹/۵/۰۲۰۱ اردو دونگ قشالق ارچی گل نورمحمد 1181     

۹/۵/۰۲۰۱ اردو اسالم قلعه ارچی عبدالقدوس عین هللا 1182     

۹/۵/۰۲۰۱ اردو قرلق ارچی جمشید عبدهللا 1183     

۹/۵/۰۲۰۱ اردو شنواری ارچی محمد روح هللا 1184     

۹/۵/۰۲۰۱ اربکی قمندان گل ارچی نقشبند محمد هللا 1185     

1186 
 ذبیح هللا

ارباب محمد  ارچی عبداالکبر

 اسلیم

 اردو
۹/۵/۰۲۰۱   

  

۹/۵/۰۲۰۱ اردو کلتراش ارچی عبداحلیم صدام 1187     

۹/۵/۰۲۰۱ اربکی شنبه بازار ارچی مراد نورالدین 1188     

۹/۵/۰۲۰۱ پولیس سید اکبر ارچی محیب هللا ذکی هللا 1189     



 

  31  

۹/۵/۰۲۰۱ اردو شنبه بازار ارچی حسین علی عارف هللا 1191     

1191 
 نجم الدین

مولوی 

 عبدالحلیم

 اردو مرکز شهر ارچی
۹/۵/۰۲۰۱   

  

۹/۵/۰۲۰۱ اردو قرلق ارچی اتا بای تاج محمد 1192     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو دورانکلی ارچی نقیب هللا محمد نبی 1193     

1194 
حاجی 

 سلطان

 فراری قرلق ارچی حاجی عبد ل
۱۲/۵/۰۲۰۱   

  

۱۲/۵/۰۲۰۱ پولیس خان آبادی خان آباد نیاز محمد اختر محمد 1195     

۱۲/۵/۰۲۰۱ پولیس غروچی خان آباد عبداادپان طاهر 1196     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو خان آبادی خان آباد شریف حکمت هللا 1197     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو بندری نجاری خان آباد عبدارسول محیب هللا 1198     

۱۲/۵/۰۲۰۱ پولیس مالغالم خان آباد غالم ربانی احمد زی 1199     

۱۲/۵/۰۲۰۱ ګارد محکمه چوپانی خان آباد محمد نبی غالم سخی 1111     

۱۲/۵/۰۲۰۱ ګارد محکمه چوپانی خان آباد بالته غالم سخی 1111     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو الیکی خان آباد عبدهللا عبدالباقی 1112     

۱۲/۵/۰۲۰۱ پولیس چارتوت خان آباد جمعه خان غالم رسول 1113     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اربکی سنګوس خان آباد خالدار عبداالحمد 1114     

1115 
مولوی 

 شاروال الیکی خان آباد محمد اکبر عبدهللا
۱۲/۵/۰۲۰۱   

  

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو عکس داود خان آباد غالم محمد عبدالرحیم 1116     

۱۲/۵/۰۲۰۱ امیر امینیت چوغه خان آباد فقرممد قمندان غالم 1117     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو خان آبادی خان آباد محمد روز شمس الدین 1118     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اربکی بندری نجاری خان آباد مبارک شاه امیرشاه 1119     

1111 
غالم محی 

 پولیس ایشان توپ خان آباد غالم سخی الدین
۱۲/۵/۰۲۰۱   

  

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو خان آبادی خان آباد ملک محمد بسم هللا 1111     

۱۲/۵/۰۲۰۱ پولیس ابراهیم خیل خان آباد املی محمد کریاب 1112     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو الیکی خان آباد نورمحمد راز محمد 1113     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اربکی چوغه خان آباد عبدالمحمد اسالم الدین 1114     

1115 
حضرت 

 پولیس سرای خان آباد آغاگل خان
۱۲/۵/۰۲۰۱   

  

۱۲/۵/۰۲۰۱ پولیس سرای خان آباد عبدالبصیر خیال محمد 1116     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو عنات خیل خان آباد محمد ایوب عبدالهادی 1117     

۱۲/۵/۰۲۰۱ پولیس چارتوت خان آباد علی شاه سلیمان 1118     

۱۲/۵/۰۲۰۱ پولیس سرای خان آباد عبدالرازق قند آغا 1119     

۱۲/۵/۰۲۰۱ پولیس سرای خان آباد عبدالرازق چنگیز 1121     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اربکی ګدرګان خان آباد گل بدین نجم الدین 1121     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو غزل تاش خان آباد غالم قادر محمد اکرم 1122     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو توت مزار خان آباد عبدالمحمد عزیز هللا 1123     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو جنگل باشی خان آباد حبیب الرحمن عبدالباسط 1124     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو خان اباد خان آباد قربان محمد قدرت هللا 1125     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو پاینده محمد خان آباد نورگل خال آغا 1126     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو چهارسری خان آباد سلیمان رحمت شاه 1127     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو بوین خان آباد شیر محمد خیر محمد 1128     

۱۲/۵/۰۲۰۱ پولیس بندری نجاری خان آباد دالور صابر 1129     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو سنگوش خان آباد محمد هللا شفق هللا 1131     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو سرای قشالق خان آباد امام خان عبدالباسط 1131     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو چوغه خان آباد مانگ سیف هللا 1132     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اربکی نواباد خان آباد نواب خان عارف خان 1133     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو بندر نواب خان آباد عبدالواحد وحید هللا 1134     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو بوین خان آباد محمد سلیم گل احمد 1135     
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۱۲/۵/۰۲۰۱ پولیس موسی زی خان آباد سیدامیر عبید هللا 1136     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو خواجه پسته خان آباد حاجی محمود حکیم شاه 1137     

۱۲/۵/۰۲۰۱ پولیس چهارک خان آباد محمد نشان یوسف 1138     

۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو عنایت خیل خان آباد شیر محمد خیال محمد 1139     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو کابلی قشالق خان آباد گل رحمن بشر مل 1141     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس خشک خان آباد حضرت علی صباون 1141     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو چایرکاری خان آباد محمد دین سیف الدین 1142     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس خواجه پسته خان آباد نازکمیر خایسته خان 1143     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس باسوس خان آباد غالم رسول غالم صدیق 1144     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو سرای قشالق خان آباد زیر گل جمعه خان 1145     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو الیکی خان آباد امام نظر حضرت دین 1146     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس خان آباد خان آباد حمید هللا عبدهللا 1147     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو خان آباد خان آباد محمد عیسی سنگی محمد 1148     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو تغر خان آباد احمد شاه حمید هللا 1149     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس حسین خیل خان آباد محمد رحیم احمد 1151     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو لزخابی خان آباد یعقوب نور الدین 1151     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس چوغه خان آباد عبدالمنان عبدالوهاب 1152     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو ایشان توپ خان آباد بلگی باز محمد 1153     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس موسی زی خان آباد ظاهر خان ضیاءالحق 1154     

۱۱/۵/۰۲۰۱ سارنوال جنت باغ خان آباد محمد عزیز ذبیح هللا 1155     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس بوین خان آباد حبیب هللا سمیع هللا 1156     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو خان آباد خان آباد اسالم الدین الهام الدین 1157     

۱۱/۵/۰۲۰۱ ترافیک شهر خان آباد خان آباد عبدالمحمد نور الحق 1158     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو بندرنجاری خان آباد محفوظ معشوق 1159     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو چارسرک خان آباد علی شاه هاردشاه 1161     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو چوغ خان آباد جالت خان نعمت هللا 1161     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو بندرنجاری خان آباد غالم فقیر 1162     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس جنت باغ خان آباد اسحق محمد ابراهیم 1163     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو جنت باغ خان آباد محمد یار خال محمد 1164     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس خواجه پسته خان آباد عبدالمنصور محمد صابر 1165     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس موسی زی خان آباد خیر محمد نصر هللا 1166     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو بندرنجاری خان آباد محمد اکرم میرویس 1167     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو دروازه کن خان آباد شیر خان نسیم 1168     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اربکی خان آباد خان آباد امیر محمد میر زمان 1169     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو چهار سرک خان آباد نصر هللا قدرت هللا 1171     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس موسی زی خان آباد بسم هللا عبدهللا 1171     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس توت مزار خان آباد شاه ولی خان آغا 1172     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اربکی سهاک خان آباد رازمحمد نعم ت هللا 1173     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اربکی چوغه خان آباد رحم الدین جمعه الدین 1174     

۱۱/۵/۰۲۰۱ بوین بوین خان آباد سید رحمن زلمی 1175     

۱۱/۵/۰۲۰۱ اربکی سنگوش خان آباد حبیب هللا حسیب هللا 1176     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس ابادی خان خان آباد محمد اکبر محمد شلفیق 1177     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس چهار سرکه خان آباد خدایداد هللا نور 1178     

۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس کابلی خان آباد محمد اعظم صفی هللا 1179     

1181 
حاجی هللا 

 بردی
۰۰/۵/۰۲۰۱ مدیر امالک چلش قلعه زال گیچی بای   

  

۰۰/۵/۰۲۰۱ اردو اورته بوز قلعه زال عبدالرشید چاری 1181     

 قلعه زال ایگم بردی ذکرهللا 1182
چهارگل وکیل 

 جنگل
۰۰/۵/۰۲۰۱ اردو   

  

۰۰/۵/۰۲۰۱ پولیس چهارگل قلعه زال قادر محمدعیسی 1183     

۰۰/۵/۰۲۰۱ پولیس مرکز آقتیپه قلعه زال محمدابراهیم عبدالبصیر 1184     



 

  33  

۰۰/۵/۰۲۰۱ اردو چتراق قلعه زال نورمحمد سراج الدین 1185     

    ۱/۵/۰۲۰۱ عسکراردو غچک سای آباد علی جمال دین عبدهللا 1186

    ۰۲۰۱/۵/۱ اردو ملی پل خشتی آباد علی صالح محمد فرهاد هللا 1187

    ۰۲۰۱/۵/۱ عسکر پولیس مدرسه علی آباد میرزا مراد فیض هللا 1188

    ۰۲۰۱/۵/۱ عسکراردو انګور باع آباد علی ګل احمد بشیر احمد 1189

    ۰۲۰۱/۵/۱ عسکر اردو نوآباد مرکزی آباد علی عبدالرحیم نجیب هللا 1191

1191 
عسکر  تپه غالم علی چهاردره سیدمیر آغا محمد

 حربکی

۰۲۰۱/۵/۱ 
 

  

    ۰۲۰۱/۵/۱ پولیس حاجی حیدر آباد علی احمدبای نجم دین 1192

    ۰۲۰۱/۵/۱ عسکر اردو عرضبیګی آباد علی بوته یار فضل احمد 1193

    ۰۲۰۱/۵/۱ پولیس قاسم علی آباد علی ګنده بای محمدنسیم 1194

    ۰۲۰۱/۵/۱ عسسکر اردو کوجه قزاق آباد علی جمال خان صحبت خان 1195

    ۰۲۰۱/۵/۰ عسکر اردو مدرسه آباد علی بهرام دین نورزاده 1196

    ۰۲۰۱/۵/۱ عسکر اردو سیدشاه آباد علی عبدالعزیز سید رحمن 1197

    ۰۲۰۱/۵/۵ عسکر اردو انګور باع آباد علی آغا میر عزت هللا 1198

    ۰۲۰۱/۵/۵ عسکر اردو پل خشتی آباد علی عبدالرحیم حبیب رحمن 1199

    ۰۲۰۱/۵/۵ عسکر اددو پل حشتی آباد علی عبدالرحیم عبدالحکیم 1211

1211 
قومندان  قاسم علی آباد علی عبدالغنی عبدالرسول

 حربکی

۰۲۰۱/۵/۶ 
 

  

    ۰۲۰۱/۵/۱ عسکر ادرو سبزعلی آباد علی ګلبدین صدام 1212

    ۰۲۰۱/۵/۱۱ عسکر ادرو لقی علیا آباد علی غالم نبی عادل 1213

    ۰۲۰۱/۵/۱۶ حربکی قاسم علی آباد علی حاجی یاسین محمد انور 1214

    ۰۲۰۱/۵/۱۱ پولیس ارباب عاشور آباد علی عبدالظاهر عبدالبصیر 1215

    ۰۲۰۱/۵/۱۱ پولیس لعلی آباد علی عبدالوهاب امرا خان 1216

    ۰۲۰۱/۵/۱۱ عسکر اردو باعانګرو  آباد علی عبدالقیوم عبدالحلیم 1217

    ۰۲۰۱/۵/۱۹ عسکر اردو مدرسه آباد علی شهزاده محمدنعیم 1218

1219 
 سید اسالم سیدفرید

 

ارباب  آباد علی

 رضانی

 ۰۲۰۱/۵/۰۲ حربکی
 

  

    ۱۲/۱/۱۴۴۰ اردو نوآباد مرکز محمد موسی ذکرهللا 1211

    ۱۱/۱/۱۴۴۰ اردو شورابی مرکز عبدالخبیر عبدالبشیر 1211

    ۱۱/۱/۱۴۴۰ اردو اوله ناحیه مرکز عبدالرحمن تراب 1212

    ۱۱/۱/۱۴۴۰ پولیس سه درک مرکز محمد کریم فرید احمد 1213

    ۱/۹/۱۴۴۰ اردو کوته ګرد مرکز عبدالرزاق عبدهللا 1214

    ۱/۹/۱۴۴۰ اردو څلورمه ناحیه مرکز ځدران ګالب الدین 1215

    ۱/۹/۱۴۴۰ اردو باغمیری مرکز عبدالفتاح دل آغا 1216

    ۱/۹/۱۴۴۰ پولیس آلچین مرکز خدای نظر سمندر 1217

    ۰۵/۴/۰۲۰۱ پولیس نظامی دور روباط چهاردره دورانی نذیر احمد 1218

    ۰۵/۴/۰۲۰۱ اردو اجیر ذاخیل خمدان چهاردره محمد داود ذبیح هللا 1219

1221 
حبیب 

 الرحٰمن

جاجی 

 عبدالغفور
  ۰۱/۴/۰۲۰۱ کارمند بانک غوندی چهاردره

  

    ۰/۵/۰۲۰۱ اربکی سجانی علیا چهاردره شاه دوال عبدالخالق 1221

    ۰/۵/۰۲۰۱ پولیس نظامی ذاخیل خمدان چهاردره بچه مرد جواد 1222

 چهاردره عبدالبصیر ذبیح هللا 1223
تال گذر 

 سرک باال
  ۴/۵/۰۲۰۱ اردو اجیر

  

 قریۀ قصاب چهاردره مله خان حمیدهللا 1224
کارمند امنیت 

 ملی
۶/۵/۰۲۰۱  

  

    ۱/۵/۰۲۰۱ اردو اجیر قنغرات چهاردره پرده بای جاوید 1225

 چهاردره علی مرجان محمد اکبر 1226
وردک سرک 

 باال
  ۱۲/۵/۰۲۰۱ اردو اجیر

  

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس نظامی نو آباد چهاردره جمعه خان اسد هللا 1227

 چهاردره محمد امیر عبدهللا 1228
قریۀ خانی 

 عرب تپه
  ۱۰/۵/۰۲۰۱ اردو اجیر
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    ۱۰/۵/۰۲۰۱ اردو اجیر وردک ها چهاردره عبدالرحیم سید رحیم 1229

    ۱۵/۵/۰۲۰۱ اردو اجیر قنغرات چهاردره حمیدهللا عطاء هللا 1231

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس نظامی طاق۴ چهاردره عبداالحد گل محمد 1231

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ اردو اجیر ذاخیل قدیم چهاردره محمد عمر رحیم محمد 1232

    ۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس نظامی نو آباد چهاردره محمد شاه محمداختر  1233

 ذاخیل قدیم چهاردره عبدالحی عبدالشکور 1234
کامند اداری 

 محکمۀ کندز
۱۹/۵/۰۲۰۱  

  

 عبدالقدیر 1235
حاجی اختر 

 محمد
  ۱۹/۵/۰۲۰۱ اردو اجیر عین المجر چهاردره

  

 پکتيا

    ۰۲۰۱/۴/۰۵ قومندان خیرمني اریوب شریف باغ 1236

    ۰۲۰۱/۴/۰۲ پولیس علي خیل = زرغون اغاجان 1237

    = = بدال = عمرګل کمیاګل 1238

    ۰۲۰۱/۵/۱۵ اردو غونځي = رئیس نجیب 1239

    = پولیس سرونخیل = امین هللا میم هللا 1241

    = = = = بهرام الدین اکبرجان 1241

    ۰۲۰۱/۵/۱۹ ترجمان مینه خیل = محمدهللا زبیح هللا 1242

    ۰۲۰۱/۴/۰۵ اردو جهاد سیدکرم فیض محمد انارګل 1243

    = پولیس سپي خیل = شیربادشاه انورشاه 1244

    ۰۲۰۱/۴/۰۱ اردو هزارخیل زرمت زیتونخان عبدالمجید 1245

    ۰۲۰۱/۴/۰۹ پولیس مچلغو احمدابا بسم هللا تاج محمد 1246

    ۰۲۰۱/۴/۰۱ سرحدي سترګرامي څمکني غلجي ساقي خیل 1247

    ۰۲۰۱/۵/۰ پولیس منصورخیل احمدابا داوت نجیب 1248

    ۰۲۰۱/۵/۴ = رباط = میرباس خان عبدهللا 1249

    = ترجمان ورګوړي څمکني شیر فیض محمد 1251

    = اربکئ بارمنګیاړ = شیرباز محمدوالي 1251

    ۰۲۰۱/۵/۱ = درذاخیل = نورحسن عبدالحق 1252

    ۰۲۰۱/۵/۱۲ کمانډو سترکلی = عبدالغفور عبدالناصر 1253

    = اردو کوزمنګیاړ = الجمیر والي هللا 1254

    ۰۲۰۱/۵/۱۴ اربکی وام احمدخیل علي مجان سهارګل 1255

    ۰۲۰۱/۵/۱۵ اردو حسن خیل = اغبال میر ګل رحیم 1256

    ۰۲۰۱/۵/۱۱ = = = مقبل عبدالرحمن 1257

    = کمانډو = = زرخان سلطان 1258

    ۰۲۰۱/۵/۰۲ اردو ماماخیل = شاه ګل جمعه الدین 1259

    ۰۲۰۱/۵/۰۲ پاڅون مشرۍ = بنیر صمیم هللا 1261

    ۰۲۰۱/۵ = ډانډه = زیړی ګل همیشه ګل 1261

    ۰۲۰۱/۵/۰۰ اردو عبدالرحمن څمکني ګل جان ملکي 1262

    = = سلمانخیل = خیروګل میکائیل 1263

    ۰۲۰۱/۵/۰۰ پاڅون عسی خیل احمدابا نواب محمدخان 1264

    = اردو مومین خیل = سپین ګل نیاز ګل 1265

    ۰۲۰۱/۵/۰۰ پولیس سلتک پټان رسول ګل میرباش 1266

 خوست

    ۰۲۰۱/۵/۱ ملي امنیت خرګوزی موسی خیل حسن خان والي 1267

    ۰۲۰۱/۵/۱۲ = غازک = سیدک سلطان 1268

    ۰۲۰۱/۵/۱۱ اردو منیخیل قلندر والي رئیس 1269

    ۰۲۰۱/۵/۱۰ = سترکوټ = ګل حیداګل 1271

    = = پهلونخیل باک شاه محمد محمدقدیر 1271

    = = طوطاک = ګلشاسته  عنایت هللا 1272

    ۰۲۰۱/۵/۰۲ پولیس زمبر صبري خان مددخان 1273

    = کمپاین غونډي نادرشاه کوټ عیدنامي زالي 1274
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 پکتيکا

۰۲۰۱/۴/۰۵ پولیس ملنګخیل جانخیل ظاهر عبدالقیوم 1275     

۰۲۰۱/۴/۰۱ = برلک = عبدالوهاب نورالحق 1276     

۰۲۰۱/۴/۰۵ اردو  زیړوک ظاهرالدین برکت هللا 1277     

۰۲۰۱/۵/۰ اربکۍ سرحوضه سرحوضه سرورخان سیدمحمد 1278     

ساتګاب کاپی سلیمان عثمان 1279 ۰۲۰۱/۴/۰۹ پولیس       

۰۲۰۱/۵/۴ اردو مرکز مرکزشرنه امیرخان برات خیل 1281     

    = سرحدي دللزو وازیخواه فتح عبدالحنان 1281

۰۲۰۱/۵/۱۲ کمپاین خاډلي اومنه اشرف خان ګل محمد 1282     

۰۲۰۱/۵/۱ پولیس زیړی وازیخواه نعمت دولت 1283     

 مترکی یحی خیل جمعه محمد صاحب 1284
پوستي 

 قومندان
۰۲۰۱/۵/۱۱     

    = پولیس پائیدخیل خیرکوټ وکیل محمدهللا 1285

    = اربکی سرحوضي سرحوضي امین جان نصرت هللا 1286

    = = = = غالم رسول شیرمحمد 1287

۰۲۰۱/۴/۱۱ =  یحی خیل حاجي ګل مسعود 1288     

الدین برام 1289     = =  = موشي 

    = =  = قاسم میوه خان 1291

    = =  = زمری جمعه الدین 1291

    = =  = جمعه ګل عیدګل 1292

۰۲۰۱/۴/۱۱ =  = موسی ظفرخان 1293     

    = =  = قاسم والي خان 1294

    = =  = زمری ادم خان 1295

1296 
حضرت 

 خان
    = =  = قاسم

    = =  = زمری ګل محمد 1297

الدینګالب  امرالدین 1298  =  = =    

    = پولیس واصل خیل وازیخواه سعیدوالي عبدالهادي 1299

    = = = = سعیدوالي امید 1311

    = اردو ګربزی اورګون مالم خان عید محمد 1311

 لوګر

    ۰۰/۴/۰۲۰۱ پولیس قلعه رحمت مرکز عبدالخالق عبیدهللا 1312

    = = = = ګل احمد عزیز هللا 1313

    ۰۰/۴/۰۲۰۱ ورکشاپ قلعه صابر = عبد الستار بشیر احمد 1314

    = امیت صدو ګال خروار رحم الدین محمد رحیم 1315

    = ملي اردو دوسنکک چرخ محمد الدین دوام الدین 1316

    ۰۲۰۱/۴/۰۰ اربکي کمال خیل مرکز محمد ظاهر زمري 1317

    ۰۲۰۱/۴/۰۴ اربکي تطور = محمد جان خان هللا 1318

    م۰۵/۴/۰۲۰۱ = حصارک = سیدجان ثمرګل 1319

    = ملي اردو = = فضل الرحمن خالد 1311

    م۱۱/۵/۰۲۰۱ پولیس ګلنکار = خانجان فرهاد 1311

    = پولیس قلعه نذیر برکي برک شامحمد سید احمد 1312

    م۰/۵/۰۲۰۱ اربکي ګمران محمد آغه میرسبحان فیض هللا 1313

    م۰/۵/۰۲۰۱ = = = شیر احمد نورآغا 1314

    = = = = پاینده محمد بختیار 1315

    = پولیس دوبندي خوشي حاجي خالد محمد امین 1316

 قلعه نذیر برکي برک ارسالح خان شیر بادشاه 1317
مامور مواد 

 مخدر
    م۴/۵/۰۲۰۱

    = اربکي ګمران محمد آغه عبد البشیر دولت 1318

    ۰۲۰۱/۵/۱۶ پولیس سعادت خان مرکز عبد الغفار عبد البصیر 1319
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 = شیر ګل محمد ګل 1321
قلعه سید 

 محمد
    = پولیس

    = ملي اردو موسی کال = نوعالم احمد ضیاء 1321

    = پولیس دادوخیل = محمد نبي محمد اسالم 1322

    ۰۲۰۱/۵/۱ = ګمران محمد آغه سیالني ګل احمد 1323

    = = سرخاب = محمد شفیع صدیق هللا 1324

    ۰۲۰۱/۵/۱۱ = ګمران = محمد بشیر محمد نذیر 1325

    = اربکي = = شیر احمد نوراحمد 1326

    = بریدمن پاي خیل مرکز ګل رسول رسول خان 1327

    ۰۲۰۱/۵/۱۵ پولیس دادوخیل = عبد الحلیم عزت هللا 1328

    = = کجی = اختر محمد حمید 1329

    ۰۲۰۱/۵/۱۶ = شهرک = میر قلم غازي ګل 1331

    ۰۲۰۱/۵/۱۱ ملي اردو پادخاب شانه = لمبات شاه سمیع هللا 1331

    ۰۲۰۱/۵/۱۱ پولیس دادوخیل = شیراغا احمد شاه 1332

    = قاضي ابتدائیه دوشنبه = جان محمد حاجي محمد 1333

    ۰۲۰۱/۵/۱۹ آمر افراسون حصارک = آغاجان احسان هللا 1334

    = آمر لوجستیک عبد السالم کال = جمعه ګل محمد سمیع 1335

    ۰۲۰۱/۵/۱۰ پولیس پادخاب شانه = قمرالدین اسالم الدین 1336

    ۰۲۰۱/۵/۰۰ اربکي کلنګار = غالم محمد اسدهللا 1337

 عبدالرشید 1338
حاجي وزیر 

 خان
    ۰۲۰۱/۵/۰۴ ملي اردو التمور =

    = = = = محمد جان محمد الدین 1339

    ۰۲۰۱/۴/۰۴ پولیس دهنو محمد آغه عبداالحمد عبدالغفار 1341

    = = زرغون شهر = ببرک ولي الرحمن 1341

    = = اببازک = دانی ګالجان 1342

    = اربکي ګمران = ملنګ بابه جو 1343

    = = اببازک = نورآغا شفیق هللا 1344

    ۰۲۰۱/۵/۱ = دهنو = علي محمد زلمي 1345

    ۰۲۰۱/۵/۱۱ = سرخاب = شاجهان وحیدهللا 1346

    ۰۲۰۱/۵/۰۴ پولیس جویک مرکز دل اغا محمد رامین 1347

    = = = = غالم حضرت محمد حلیم 1348

    = اربکي ګمران محمد آغه محمد سالم فرمان هللا 1349

    = = = = محمد سلیم رحمت هللا 1351

    = پولیس سفید سنګ = حفیظ هللا زمري 1351

 سرخاب = امین هللا رحمت هللا 1352
ملي اردو 

 برید مند
=    

 کابل

1353 
شهرک  دهسبز ملک محمد پیر محمد

 محمدیه

اردو 

 قراردادي

۰۱/٤/۰۲۰۱    

    ۰۹/٤/۰۲۰۱ اردو قلعه اللی شکردره کبیر شیرزی 1354

    ۰۹٤٩/۰۲۰۱ اردو شیربازخیل شکردره محمد صابر محمد ناصر 1355

1356 
بره ارغندی  پغمان محمد معشوق امید

 بازخیل

    ۲/٤/۰۲۰۱ موټروان

1357 
ملي امنیت  - ګلدره ګل رحمن آدم خان

 کارمند

۱/٩/۰۲۰۱    

1358 
اوزبین قلعه  سروبي ځدران خاکسار

 کالن

    ۱۰/٩/۰۲۰۱ پولیس

    ۱٩/٩/۰۲۰۱ پولیس ګندخڅړۍ سروبي محمد آجان نسیم 1359

    ۱٩/٩/۰۲۰۱ پولیس ګندخڅړۍ سروبي محمد آجان نقیب هللا 1361

    ۱٩/٩/۰۲۰۱ پولیس ګندخڅړۍ سروبي نور آغا یوسف خان 1361

    ۱٩/٩/۰۲۰۱ پولیس ګندخڅړۍ سروبۍ نورآغا رسول خان 1362
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    ۱٩/٩/۰۲۰۱ پولیس ګندخڅړۍ سروبي شیرګل جمعه ګل 1363

    ۱٩/٩/۰۲۰۱ قومندان خیلیونس  شکردره اسماعیل صبغت هللا 1364

    ۱١/٩/۰۲۰۱ پولیس اوزبین سروبي نذیر احسان 1365

    ۱١/٩/۰۲۰۱ کمانډو بازخیل پغمان عبدالقهار حمیدهللا 1366

    ۱۱/٩/۰۲۰۱ پولیس ابراهیم خیل سروبي محمد آجان عصمت هللا 1367

    ۰۲/٩/۰۲۰۱ پولیس جیګدلک سروبي نورآغا دوران 1368

    ۰۲/٩/۰۲۰۱ کمانډو الوخیل موسهي محمد ملک بهائي 1369

    ۰۰/٩/۰۲۰۱ پولیس قلعه کالن سروبي عنایت هللا ذبیح هللا 1371

 پروان

    ۰۱/۴/۰۲۰۱ اردوملی قول خول سیاگرد فقیر محمد علی مدد 1371

    ۱/۵/۰۲۰۱ محلی اردو خشکک شنواری علی احمد کامل شاه 1372

    ۱/۵/۰۲۰۱ پولیس یخدره سیاگرد برات گل شیرآغا 1373

    ۰۰/۰۲۰۱ ردوملی دره کفشان شنواری هللا محمد عبدالطیف 1374

    ۰۰/۰۲۰۱ اردوملی بلند بررج شنواری امیر محمد هللا داد 1375

 لغمان
    2021/5/3 پولیس پراډلی علیشنګ دولت سعید آدم خان 1376

    2021/5/4 ملی اردو دردوری = ملک الدین محمد امین 1377

    2021/5/4 پولیس غازی آباد = محمد قاسم منصور 1378

    2021/5/5 = = = همایون شاه عبد الشکور 1379

    2021/5/7 ملی اردو آندرا = فخر الدین علی نظر 1381

    2021/5/8 پولیس غازی آباد = افضل خان محمد شریف 1381

    2021/5/9 ضربتی کوټا = عبد القهار داد خدا 1382

    2021/5/9 ملی اردو اندرا = دولت میر ګل اکبر 1383

    2021/5/9 اربکی شکرمان = میر زمان شفیق هللا 1384

    2021/5/9 پولیس پاټک = فضل الدین وحید هللا 1385

    2021/5/11 ملی اردو قلعه خان = الف الدین فرویز 1386

    2021/5/12 مهلی پولیس شین ګاری علینګار محمد رسول سید رسول 1387

    2021/5/13 ملی اردو ساالب = داد محمد امام حسن 1388

    2021/5/14 = ټینګور = عوض ګل حفیظ هللا 1389

    2021/5/14 = پریانه = شمشیر خان بسم هللا 1391

    2021/5/15 پولیس شترالم = جالل الدین طالب الدین 1391

    2021/5/16 ملی اردو = = شرف الدین حاجی خان 1392

    2021/5/17 پولیس کلټک = عنایت هللا عتیق هللا 1393

    2021/5/17 ملی اردو شور آباد = محمد الیاس مؤمن خان 1394

    2021/5/17 = پړوائي = مصطفی خان روحید هللا 1395

    2021/5/18 = مسکین آباد = جهان ګل رحمت هللا 1396

    2021/5/18 پولیس کجورساالب = ګل احمد ثنا ګل 1397

 ساالب علیاء = رحمت خان تاج محمد 1398
خیزش 

 مردمی

2021/5/19    

    2021/5/20 ملی اردو الوخیل = نور محمد غالم محمد 1399

    2021/5/21 = صخره = ګل حبیب هدایت هللا 1411

    2021/5/21 = پړوائی = شمس الدین رحمان هللا 1411

    2021/5/21 پولیس پریانه = محمد اشرف ګل نبی 1412

    2021/5/21 ملی اردو برکوټ = محمد یوسف محمدا ګل 1413

    2021/5/21 = ساالب = فیض محمد بشیر احمد 1414

    2021/5/21 پولیس = = فقیر ګل دین ګل 1415

    2021/5/21 ملی اردو کونټه الم = عیسی خان علی محمد 1416

    2021/5/21 اربکی ساالب = جلندر خان رحمت خان 1417

    2021/5/22 = بیلم = قلیشاه خان شاه 1418

    2021/5/22 ملی اردو منګو = عبد المجید محمد ادریس 1419



 

  38  

    2021/5/22 پولیس برکوټ = غازی ګل شاهد هللا 1411

    2021/5/22 ملی اردو الو خیل = زمر یالی محبت هللا 1411

    2021/5/22 نظم عامه صباح خیل = محمد عزیز رحمان هللا 1412

    2021/5/22 ملی اردو شتر الم = نظر محمد خیال محمد 1413

    2021/5/22 = سنګر = ګل زور بختیار 1414

1415 
عزت 

 الرحمن
 = قصبه = سید رحیم

2021/5/22    

    2021/5/22 = پریانه = محمد رحیم محمد نور 1416

    2021/5/22 = ساالب = جلندر خان شیرباز 1417

    2021/5/22 ملی اردو نوآباد قرغه یی داد محمد وحید هللا 1418

    2021/5/22 = کمال پور = نور رحمان محمد یوسف 1419

    2021/5/22 پولیس میر عالم قلعه = غالم دستګیر قدرت هللا 1421

    2021/5/22 ملی اردو علی خیل مرکز لعل محمد داد محمد 1421

 = محمد نبی سبحان هللا 1422
بیله میر 

 حسین
 پولیس

2021/5/22    

    2021/5/22 ملی اردو حکیم آباد = ابراهیم شرین آغا 1423

    2021/5/22 پولیس قندی = محمد آمین محب هللا 1424

    2021/5/22 ملی امنیت نجاران = بادام ګل هللا خان 1425

    2021/5/22 = = = ګل الرحمن ثناو هللا 1426

    2021/5/22 = = = عبید هللا احسان هللا 1427

    2021/5/23 ملی اردو میالنی = محمد ملوک محبت هللا 1428

    2021/5/24 = = = سیف الرحمن امید هللا 1429

    2021/5/24 = تاج کړی = میر ویس رحمت هللا 1431

 کنړ

    2021/5/1 امنیت ملی برشنګر اسمار ناموس شهیدهللا 1431

    2021/5/1 امنیت ملی شالخوړ لیڼۍ اسمار شاردین ګالب زرین 1432

1433 
اغز سوری  اسمار زرګل ادریس

 کلی

    2021/5/5 اردو

1434 
اغزباغ ییګه  اسمار پاچاجان سمیع هللا

 درګۍ

    2021/5/7 خیزش

1435 
اغزباغ  اسمار مندل خان خیرګل

 تاغګان

    2021/5/8 پولیس

    2021/5/10 اردو اغزباغتاغګان اسمار سهارګل شیربهادر 1436

    2021/5/11 اردو خانانو کڅ اسمار شیرعالم اسالم الدین 1437

    2021/5/12 اردو کوډګو اسمار شیراعظم ذبیح هللا 1438

    2021/5/14 اردو بیلۍ اسمار امیرسالم عزت هللا 1439

    2021/5/15 پولیس خانانو کڅ اسمار امان هللا ابراهیم 1441

    2021/5/16 اردو کوټی ګل اسمار سیدمحمد خان صدیق هللا 1441

    2021/5/3 اردو ګړنګل چپه دره لعل محمد صالح الدین 1442

    2021/5/10 ډرایور اردو سرتورو کلی چپه دره محمدخان سیدعظیم 1443

    2021/5/12 اربکي کربوړۍ چپه دره سعادت خان ولی خان 1444

    2021/5/12 اردو سیدخیل چپه دره علی اکبر میااکبر 1445

    2021/5/6 اردو لرسورکمر دانګام سیدمحمد عثمان 1446

    2021/5/7 اردو ډیره کۍ دانګام بهادر جلندر 1447

 ننګرهار

    2021/5/18 اردو مرکخیل شیرزاد ګالجان سپن ګل 1448

    2021/5/23 = ستره ترمۍ شیرزاد ګل زاده خانیم هللا 1449

    2021/5/2 پاځون کونکی  = لعل جان دواجان 1451

    2021/5/2 =  = سیدکریم هدایت 1451

    2021/5/2 =  = محمدقاسم سباون 1452



 

  39  

1453 
حضرت 

 علي
    2021/5/2 =  = زلمی

    2021/5/2 =  = زلمی زرعلي 1454

    2021/5/3 =  = ګلداد هارون 1455

1456 
حضرت 

 علي
    2021/5/3 =  = عطا ګل

    2021/5/4 =  = داد محمد فیض محمد 1457

    2021/5/5 =  = ګل رسول رحمن هللا 1458

    2021/5/5 =  = عبدالقیوم حیات  خان 1459

    2021/5/7 =  = والخان حواس خان 1461

    2021/5/8 =  = عاشق هللا بابوزی 1461

    2021/5/8 =  = نظرګل نورحمن 1462

    2021/5/9 =  = محمدعالم ولي شا خان 1463

    2021/5/10 =  = سمین نصیر احمد 1464

    2021/5/10 =  = داد محمد شاهسوار 1465

    2021/5/10 =  = شیرمحمد شاهد 1466

    2021/5/10 =  = نجیب هللا سباون 1467

    2021/5/11 =  = زمان غوص خان 1468

    2021/5/12 =  = شریف هللا اجمل 1469

    2021/5/13 =  = اول خان شریف 1471

    2021/5/13 = ګندومګ = ادم خان رئیس 1471

    2021/5/14 = = = عطامحمد طالمحمد 1472

    2021/5/15 = = = مالمین تورخان 1473

    2021/5/15 = = = خان محمد فصیح هللا 1474

    2021/5/15 = = = لعل ګل عطامحمد 1475

    2021/5/16 = = = شیرمحمد اول خان 1476

    2021/5/18 = = = مصطفی مسعود 1477

    2021/5/18 = = = مصطفی کامران 1478

    2021/5/19 = = = محمدفقیر خان تاسیر 1479

    2021/5/20 = = = سیدور ظهور 1481

    2021/5/20 = = = ممتاز سیدولی 1481

    2021/5/21 = = = سمیع هللا رحمت هللا 1482

    2021/5/22 = = = سمیع هللا رفیع هللا 1483

    2021/5/22 = طوطو = عبدالقیوم ایت خان 1484

    2021/5/23 ترافیک مرکیخیل = محمدقاسم نورآغا 1485

    2021/5/24 پاڅونکونکی ګندومک = اکبرخان سبزعلي 1486

    2021/5/24 اربکی مرکخیل = نورستان پاکستان 1487

    2021/5/3 اربکی ګریخیل پچیرآګام وردګ وارث خان 1488

    2021/5/3 = = = نوازخان خانرسول  1489

    2021/5/3 = = = لعل ملنګ خانفوذ ګل 1491

    2021/5/5 اردو سلیمانخیل = محمد اګل سیداګل 1491

    2021/5/7 = پاس صبر = احمد جان امان جان 1492

    2021/5/7 = = = اکاخیل وزیر 1493

    2021/5/12 اربکی ګریخیل = نورمحمد نیک محمد 1494

    2021/5/14 پولیس الندي  صبر = سید ګالب ګل میر 1495

    2021/5/17 ملي اردو = = شامحمود شاکرهللا 1496

    = پولیس = = حاجي بزرګ ابراهیم 1497

    2021/5/2 اردو چمتله سرخرود ګل بصیر محمد انعام 1498

    2021/5/3 = = = عبدالمالک عمران 1499

    2021/5/4 اردو دوابه = ګالب حیات هللا 1511

    2021/5/6 پاڅون کونکی مامندباغ سپین غر کمین امین 1511
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    2021/5/2 کمانډو وچه لګډ دوربابا خلوت خان سوال زمان 1512

    2021/5/3 اربکی چنار = شمون صدام 1513

    2021/5/5 اردو څوبي = میراث خان واحدهللا 1514

    2021/5/6 اربکی چنار = سرفراز سفیرهللا 1515

    2021/5/6 = پخه مینه = بدولی شازمان 1516

    2021/5/9 = څوبی = سید خان کنایت 1517

    2021/5/10 اردو قصبه = ارمان شاه امجد 1518

    2021/5/12 اربکی مالګوري = ګلي خان حرکت 1519

    2021/5/12 اربکی مالګوری دوربابا اسرائیل رادولي 1511

    2021/5/14 = = = اسماعیل اشرف علي 1511

    2021/5/14 = = = واجد لعل کیف 1512

    2021/5/15 اردو = = خلوت ریک زمان 1513

    2021/5/17 اربکی = = زرمحمد ذبیح هللا 1514

    2021/5/18 = = = ستانه خیل ابادخیل 1515

    2021/5/19 = چنار = شریف هللا فیروزشاه 1516

1517 
شمس 

 الرحمن
    2021/5/21 اردو مامدقلعه حصارک منګل

 نورستان

    2021/5/6 ضابط مردښ کامدیش رحمت شاه رحمن الدین 1518

    2021/5/8 اردو کمو = احمدشاه جاوید 1519

1521 
سرحدي  = = مؤمن خان رحمت شاه

 پولیس

2021/5/8    

    2021/5/10 = = = مشتاق احمد رحمت نبي 1521

    2021/5/11 = ساریګ = محمدسید سیداحمد 1522

    2021/5/11 = = = جبیرهللا حفیظ هللا 1523

    2021/5/13 = = = منورحسین ظفراحمد 1524

    2021/5/14 = = = حضرت دین جمال الدین 1525

    2021/5/14 اردو کمارګل = بختورشاه جاوید اقبال 1526

    2021/5/16 = = = نادر عبدالبصیر 1527

    2021/5/16 = ګوهردکښ = ګل محمد امیرمحمد 1528

1529 
فضل 

 الرحمن

    2021/5/16 = = = شامحمد

1531 
 سرحدي = = عبدالکریم وحیدهللا

 پولیس

2021/5/19    

1531 
حضرت 

 محمد

    2021/5/20 = شیګل = عبدالصمد

    2021/5/21 = = = محمدعمر محمدنذیر 1532

 غازی آباد

    2021/5/11 اردو درین غازي آباد محمدعیسی نظافت 1533

 


